
 

Corona Protocol De Gooische Fotoschool. 

We zijn blij dat we u weer mogen verwelkomen bij De Gooische Fotoschool. Om de 
cursussen op een veilige en vertrouwde manier door te laten gaan in deze Corona periode 
hebben we dit protocol gemaakt. Hoe lang deze periode gaat duren is onbekend. Zolang er 
maatregelen zijn van het RIVM blijft dit protocol van kracht. Indien er aanpassingen worden 
gemaakt dan zullen we u hiervan op de hoogte stellen. 

1. Regels voor uw en onze gezondheid. 

Het bezoeken van De Gooische Fotoschool mag uitsluitend indien elke vraag op de 
gezondheidscheck op de cursusdag met NEE is beantwoord (zie punt 4) 

Volg altijd de maatregelen van de docent en het RIVM op.  

Daarom geven wij geven op dit moment geen handen bij binnenkomst.  

Was uw handen bij binnenkomst conform het handenwasprotocol. 

Raak zo min mogelijk aan in de cursusruimte. 

Eigendommen zoals telefoon en sleutels opbergen in jaszak of tas. 

U bent welkom tijdens de aangegeven lestijden. U mag maximaal 10 minuten van te voren 
aanwezig zijn. (en dient na de les direct weer naar huis te gaan?) 

Houdt 1,5 meter afstand bij het naar binnen en buiten gaan en wacht op elkaar. 

Houdt je tijdens de cursus aan de 1,5 meter regel. 

Nies of hoest (evt. bij hooikoorts) in een papieren zakdoekje en gooi deze direct weg in de 
afvalbak. Lukt dat niet, nies of hoest dan in uw elleboog. 

Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel. 

2. Naleven van het protocol 

Bij deelname aan een cursus gaat de cursist akkoord met dit Corona protocol en het naleven 
hiervan. Dit protocol staat ook op onze website vermeld. 

3. Persoonlijke beschermingsmaterialen 

Indien iedere cursist de gezondheidscheck succesvol afrondt  èn zich aan het protocol 
houdt, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig. Het dragen van bijvoorbeeld een 
mondneusmasker, schort of wegwerphandschoenen is dan niet nodig. 
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Wilt u desondanks vrijwillig eigen meegebrachte persoonlijke beschermingsmaterialen 
gebruiken dan kan dit. Deze dienen na gebruik direct weggegooid te worden in daarvoor 
bestemde afvalbak. Het afval wordt na de cursus direct afgevoerd. 

4. Gezondheidscheck 

Voorafgaand aan de cursus zal bij binnenkomst de gezondheidscheck gedaan worden in de 
vorm van vragen. 

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de cursist niet naar 
de cursus komen en niet aan de cursus deelnemen. 

Het bezoeken van de Gooische Fotoschool mag uitsluitend indien elke vraag in de 
gezondheidscheck met NEE is beantwoord. 

Vragen voor de gezondheidscheck: 

1.Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) 
klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in 
de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 
coronavirus is vastgesteld? 

Is één van bovenstaande vragen met JA beantwoord dan dit graag melden via 
Info@degooischefotoschool.nl. 

Onze medewerkers zijn bevoegd om bij twijfels over de gezondheid van een cursist de 
betreffende cursist de toegang tot onze cursuslocatie te weigeren. 

5. Risicogroep 

Behoort u als cursist tot de risicogroep zoals gedefinieerd door het RIVM dan is het advies, 
tot nader bericht van het RIVM, om niet deel te nemen aan een cursus. Laat dit aan ons 
weten zodat wij een passende oplossing kunnen vinden. 
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6. Deurbeleid 

Cursisten komen alleen het terrein via de ingang op de Weideweg. Het hek en de deur staan 
open. Deuren worden bij binnenkomst geopend en gesloten door de docent.222 

Cursisten houden bij binnenkomst de 1,5 meter regeling in acht en de regelgevingen van het 
RIVM. Er worden geen handen geschud. Bij het betreden van het pand dienen cursisten 
direct de handen te wassen, voor het drogen van de handen worden papieren doekjes 
gebruikt welke daarna worden weggegooid in een afvalbak. Cursisten nemen plaats in de 
cursusruimte op 1,5 meter afstand van medecursisten. 

7. Looproute binnen onze locatie 

De looproute is aangegeven door middel van tape. Bij binnenkomst dient de 1,5 meter regel 
te worden gehandhaafd. Indien nodig geeft de docent hierbij aanwijzingen. 

8. Handen wassen en desinfecteren 

Was uw handen op de juiste manier, te weten.: 

Gebruik voldoende vloeibare zeep (geen stuk zeep). 

Neem de tijd: was je handen minimaal 20 seconden. 

Doe het op de juiste manier (zie WHO poster) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte 
tussen je vingers en je polsen niet. 

Spoel je handen af met stromend water 

Droog ze goed af met een papieren handdoekje 

Gebruik het papieren handdoekje om de kraan dicht te draaien 

Werp het gebruikte wegwerphanddoekje in de daarvoor bestemde prullenbak. 

 

  

Corona Protocol De Gooische Fotoschool-  Versie 1.1 - 26-05-2020 
 

3 



 
9. Toiletgebruik 

De Toiletten mogen alleen in geval van nood gebruikt worden.  Ga voor de cursus thuis naar 
het toilet. Na ieder toiletgebruik dient door de cursist het toilet te worden gereinigd en 
gedesinfecteerd. Hieronder vallen wc-bril, deksel, bedieningsknop deurklinken en de 
draaiknop voor ‘bezet’. Hiervoor zullen de juiste reinigingsmiddelen beschikbaar worden 
gesteld. 

Cursisten zijn verplicht na ieder toiletbezoek de handen minstens 20 seconden te wassen 
met water en zeep, conform RIVM protocol. Voor het drogen van de handen worden 
papieren handdoekjes beschikbaar gesteld, deze kunnen na gebruik worden gedeponeerd in 
de afvalbak. 

Er worden afspraken gemaakt, zodat cursisten elkaar niet tegen zullen komen in de 
toiletruimte en de toegang daartoe. 

10. Koffie en thee 

De Gooische fotoschool serveert - in tegenstelling zoals we gewoonlijk wel doen - geen 
koffie/thee e,d, Indien gewenst kan de cursist zelf een gevuld flesje/ bidon meenemen. 

11. Schoonmaak cursuslocatie 

Wij zorgen voor een goede hygiëne. De volledige cursuslocatie wordt regelmatig uitgebreid 
en grondig gereinigd. Hierbij worden ook deurklinken, handgrepen, tafels en stoelen en 
gereinigd en gedesinfecteerd.  

Alle ruimtes zijn voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen, spray en papier of 
desinfecterende reinigingsdoekjes. 

12. Persoonlijke apparatuur 

Alle benodigdheden voor de cursus worden zo veel mogelijk in een gesloten tas bij de 
zitplaats van de cursist neergelegd. Op de tafel is aangegeven wat de ruimte is welke de 
cursist kan gebruiken 

Aan het begin van de cursus worden de foto opdrachten gezamenlijk bekeken.  
De foto’s van de opdrachten dienen een halve dag van te voren digitaal te worden 
aangeleverd via het gezamenlijk Google Album (link staat in de Whatsapp groep) of via 
Wetransfer, etc. We willen het gebruik van USB stick tot een minimum beperken. Indien er 
een USB stick wordt aangeleverd dient deze gedesinfecteerd te worden.  
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13. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Iedereen, dus alle cursisten, docenten en overige medewerkers van De Gooische 
Fotoschool dragen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid voor het opvolgen van dit corona 
protocol. Bij deze verantwoording behoort ook elkaar aanspreken op gedrag bij het niet, of 
niet correct, naleven van het protocol. 

Het staat het bestuur en medewerkers van De Gooische Fotoschool vrij om iemand die zich, 
al dan niet opzettelijk en/of herhaaldelijk niet houdt aan het protocol de toegang te weigeren 
en/of weg te sturen. Veiligheid staat voorop. Restitutie van het cursustarief is dan niet 
mogelijk. 

14. Protocol wijzigingen 

De Gooische Fotoschool behoudt het recht om, daar waar nodig, dit protocol op ieder 
moment te wijzigen of aan te vullen mede conform nieuwe informatie van het RIVM, WHO of 
Rijksoverheid. 

15. Disclaimer 

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan dat u besmet raakt in of 
rond de cursuslocatie. Door deel te nemen aan de cursus accepteert u dit risico. 

Wij wensen uw veel plezier met het vervolg van de cursus! 
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